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MOTOR CHOPPER Z
OPARCIEM I
DŹWIĘKAMI/C119
Cena

389,90 zł

Produkt wysyłamy jak
najszybciej zazwyczaj w
ciągu

24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już
następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że
jest u nas na magazynie

Numer katalogowy

C119-CZARNY

Kod producenta

C119-CZARNY

Kod EAN

5903641565318

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

7.2800

WAGABRUTTO

8.5500

Opis produktu
Absolutna nowość !!!!!!

Motor CHOPPER C119 - najmocniejsza wersja pojazdu z wspaniałym wyposażeniem.
Napędzany silnikiem 25 W, model z oparciem.
Motor wykonany jest bardzo ładnie.

Do każdego pojazdu proponujemy tablicę rejestracyjną - proszę kliknąć na animację w celu przejścia do produktu.
Jest to dodatkowe uatrakcyjnienie pojazdu.

Opis przedmiotu:
Model w kolorze czarnym:

Kuferek, oparcie i wygodne siedzenie.
Przód motorka:
Efektowne lusterka, owiewka działające rączki hamulca i sprzęgła.
Z przodu świecące światło.
Imitacja liczników, dwa czerwone przyciski - po ich naciśnięciu - lewy - wydaje dźwięk klaksonu, prawy - po jego
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naciśnięciu grają dyskotekowe melodie.
Pokrętło z prawej strony służy do do regulacji głośności dźwięków Na baku znajduję się włącznik główny. oraz
przełącznik jazdy przód/tył.
Otwierany kuferek na drobiazgi.
Oświetlenie - lampa przednia.

Opis przedmiotu:
MOTOR CHOPPER C119 zasilane na 6 V z oparciem - tak aby młody kierowca nie spadł do tyłu zachwyci nie jednego
przyszłego kierowcę. Dzięki zastosowanym najmocniejszym silnikom 25 W, motor z pewności służył będzie na długie spacery.
Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światło przednie, włącza się od razu po uruchomieniu pojazdu. Dodatkową atrakcję
stanowi możliwość podłączenia MP3. Wygląd pojazdu jest niewątpliwie jego atutem - jak prawdziwy motor. Mały kierowca może jeździć

do przodu jak i do tyłu.
Nie można zapomnieć o efektach dźwiękowych - naciskamy włącznik - motor odpala silnik - słyszymy jego pracę - jest bardzo
realistyczna. Na pulpicie znajdują się dwa przyciski - klaksonu oraz melodyjek w rytm których odbywać się może podróż. Gdy
te melodyjki się znudzą małemu motocykliście - co robimy podłączamy inne źródło piosenek np MP3
Duże koła z opaskami gumowymi zapewniają cichą jazdę. Długie profilowane - wygodne siedzenie zapewnia komfort jazdy.
Motor posiada:
silnik: 1x 25W
akumulator 1x6V 4,5 Ah
jazda przód/tył
elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
dźwięki - klakson oraz z odgłos uruchamiania pojazdu i pracy silnika
atutem są duże koła z opaską gumową NOWOŚĆ
świecące ledowe światła,
oparcie, które można zdemontować

Napęd:

silnik 25 W

Zasilanie:

Akumulator 6V 4,5 Ah

Ładowarka:

220-240 V 50/60 Hz 6V DC 500 MA

Bezpieczeństwo

Oparcie

Opaski na kołach:

Tak

Wymiary pojazdu:

długość: 104 cm,szerokość 44 cm, wysokość przy
lusterku 62 cm, wysokość przy siedzeniu: 34 cm,
szerokość siedziska:17 cm, odległość od pedału
gazu do siedzenia:30-31 cm, średnica koła tylnego:
22 cm, szerokość koła 9 cm, średnica koła
przedniego: 26 cm, szerokość koła: 9 cm

Max obciążenie pojazdu

25 kg

Waga pojazdu

7,28 kg

Prędkość i jazda

jazda w przód, jazdy w tył, łącznie 2 biegi, bardzo
dobry silnik

Komfort jazdy:

Opaski na kołach, oparcie

Efekty świetlne

Tak, światła przednie

Hamowanie

Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu

Efekty dźwiękowe:

Tak, odgłos odpalania pojazdu, głos pracy silnika ,
klakson, piosenki dyskotekowe bardzo melodyjne,
regulacja głośności, wejście MP3

Regulacja głośności:

Tak + wejście na MP3

Kontrolka naładowana baterii

Nie

Czas ładowania:

8 do 12 godzin,

Czas jazdy
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Napęd:

silnik 25 W
zewnętrznych

Dodatkowe funkcje:

Dźwięki klaksonu, melodie , dźwięk uruchamiana
silnika oraz . otwierany kuferek
oparcie - idealne dla małych dzieci,

Gwarancja:

pisemna 12 miesięcy

Wymiar opakowania

68 cm x 43cm x 38 cm

Waga z opakowaniem.

8,55 kg

Wysyłka i montaż:

Pojazd do montażu wysyłany w oryginalnym
kartonie - czas montażu ok 15-20 minut

W komplecie:
Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.

Paragon fiskalny ( lub FV),

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają certyfikat CE - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.
Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych,

może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Montaż pojazdu:
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